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Hector Berlioz (1803-69)
Les nuits d’été, opus 7 (1840-41, ork. 1843-56)

6 sange til tekster af Théophile Gautier

I – Villanelle (Hyrdevise)

II – Le spectre de la rose (Rosens ånd)

III – Sur les lagunes. Lamento (På lagunerne. Lamento)

IV – Absence (Adskillelse)

V – Au cimetière. Clair de lune (På kirkegården. Måneskin)

VI – L’île inconnue (Den ukendte ø)

     ca. 31´

Pause (30’) ca. kl. 20.05

Robert Schumann (1810-56)
Symfoni nr. 1, B-dur, opus 38, ’Forårssymfonien’ (1841)

I – Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace

II – Larghetto

III – Scherzo: Molto vivace

IV – Allegro animato e grazioso

     ca. 30’

Program
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Fabio Luisi
& Christian Gerhaher

Siden 2016 har Fabio Luisi været  
DR Symfoniorkestrets chefdirigent. 
Han er født i Genova i 1959 og er 
uddannet pianist og dirigent. Luisi 
deler sin karriere mellem opera og 
orkestermusik – og mellem flere faste 
stillinger, som han med sin utrolige flid 
og disciplin magter at overkomme. Han 
er chefdirigent for Zürich Operaen, og 
til sommer overtager han posten som 
chefdirigent for Dallas Symfoniorkester. 
Men han fortsætter hos DR Symfoni-
orkestret, hvor han har forlænget sin 
kontrakt til 2023.

Fabio Luisi har ikke tidligere opført 
Schumanns Forårssymfoni med  
DR Symfoniorkestret. ”Jeg elsker den 
symfoni meget højt”, fortæller Luisi. 
”Schumanns idéer er så originale og 
forfriskende, og han udviser stor en-
tusiasme og vilje til at skabe nyt. Det 
holder jeg meget af.” 

Luisi har indspillet alle Schumanns 
symfonier med Wiener Symfonikerne, 
som han var chefdirigent for i 2005-
2013.

I aften kan man for første gang i 
DR Koncerthuset møde den tyske 
baryton Christian Gerhaher. Han er en 
af vor tids største klassiske sangere 
– en raffineret vokalkunstner med en 
enestående smuk stemme og stor 
musikalsk indsigt. 

Han er født i 1969 i Bayern, hvor han 
stadig bor. Han har optrådt som opera-
sanger, siden han var i 20’erne, men 
måske er han allermest beundret for 
at synge lieder, dvs. lyriske sange med 
klaverakkompagnement. I den genre 
kommer hans fantastiske sprogbeher-
skelse og utroligt præcise udtryk vir-
kelig til sin ret. Christian Gerhaher har 
indspillet adskillige albums og er for 
tiden i gang med at indspille samtlige 
lieder af Schumann.

På operascenerne kan man til april op-
leve ham på Scala Operaen i titelrollen 
som Wagners Tannhäuser, og til som-
mer synger han Alban Bergs Wozzeck 
ved festivalen i Aix-en-Provence.
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DR Symfoniorkestret

DR Symfoniorkestret har været DR’s 
musikalske flagskib siden grundlæg-
gelsen i 1925. I selskab med orkestrets 
106 musikere kan alle opleve den 
store, symfoniske musik – enten ’live’ i 
DR Koncerthuset eller transmitteret på 
radio, TV og internet.

Hvert år oplever mere end 100.000 
musikelskere magien i den levende, 
symfoniske musik med DR Symfoni-
orkestret. De klassiske Torsdagskon-
certer følges hver sæson af 500.000 
danskere på radio, TV og internettet, 
og millioner lytter med, når koncerterne 
transmitteres internationalt.

Sammen med DR Big Band og DR’s 
vifte af kor udgør DR Symfoniorkestret 
den levende musik i DR, som ud over 
godt 150 årlige koncerter og arrange-
menter i DR Koncerthuset tæller lige 
så mange på turnéer rundt omkring i 

Danmark. Hver sæson tager DR Symfo-
niorkestret og chefdirigent Fabio Luisi 
desuden på en større udlandsturné, 
hvor de bl.a. opfører musik af danske 
komponister.

I de senere år har DR Symfoniorkestret 
også haft stor succes med koncerter, 
hvor musik fra film og computerspil 
indtager scenen i DR Koncerthuset. 
Koncerten Duellen – Morricone 
trækker først med musik fra spaghetti-
westerns og gangsterfilm er blevet set 
i uddrag af over 75 millioner fra hele 
verden via YouTube og er blevet udgi-
vet på DVD.
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Hector Berlioz: 
Les nuits d’été

’Sommernætterne’ er den danske over-
sættelse af Les nuits d’été – en sang-
cyklus til tekster af den franske digter 
Théophile Gautier. Teksterne stammer 
fra hans digtsamling La Comédie de la 
Mort (Dødens komedie), der beskriver 
kærlighedens overvældende magt 
over vores følelser. 

Det var noget, komponisten Hector 
Berlioz kendte til! Hans begær og for-
elskelse i en kvinde fik ham til at skrive 
sit mest kendte værk, den store symfo-
ni Symphonie fantastique, og en anden 
kvinde inspirerede ham til Les nuits 
d’été. Denne gang var det sangerinden 
Marie Martin, som snart efter blev hans 
elskerinde. Deres affære varede i åre-
vis, lige indtil Berlioz’ hustrus død, hvor-
efter Berlioz – ”som sin pligt”, sagde 
han – giftede sig med Marie.

De seks sange i Les nuits d’été er me-
get forskellige. Villanelle er samlingens 
store hit, en hyldest til forårsforelskel-
serne, der er skrevet i en charmerende, 
folkeviseagtig stil. Le spectre de la rose 
er et andet af cyklussens højdepunkter, 
et billede på erotisk lidenskab. I mætte-
de klange og lange melodilinjer fortæl-
ler sangen om en rose, der i sin sidste 
stund kan frydes ved at blive hæftet 
på en kvindes smukke kjole. For tid og 
evighed vil rosens lyserøde genfærd 
derefter forfølge dens bærer i drømme. 
Kærlighed og død i ægte romantisk 
fusion!

Men ikke alt er lutter fryd i dette syn 
på kærligheden, og Berlioz’ sange be-
væger sig hurtigt videre til sorgen og 
savnet. På en vuggende tur i Venedigs 
kanaler synger gondolièren om sin 
elskedes død (Sur les lagunes). Længs-
len efter hende gør livet ubærligt 
(Absence), og den rene horror bliver 
fremmanet i kirkegårdsgyseren Au 
cimitière, hvor et ensomt spøgelse sni-
ger sig rundt i det blege måneskin. Til 
sidst kan digteren kun begynde forfra i 
sin søgen efter lykken, og han spørger 
efter det sted, hvor kærligheden varer 
evigt. Svaret kommer ikke tættere, end 
at det gør den ”på den ukendte ø”, L’île 
inconnue.

Les nuits d’été blev komponeret i 1841 
som sange med klaverledsagelse. 
I 1843 lavede Berlioz en orkester-
version af en af sangene, som Marie 
Martin opførte, og derefter skrev han 
orkesterudgaver af de resterende fem 
sange. Resultatet blev verdens første 
sangcyklus med orkester. En genre, der 
har ført mesterværker af bl.a. Mahler 
og Britten med sig, og som lever i 
bedste velgående i dag. Les nuits d’été 
har en fast plads i det repertoire og ud-
mærker sig bl.a. ved en gennemsigtig 
og meget udtryksfuld orkestrering, der 
ikke minder om de kæmpestore orke-
sterbesætninger, Belioz så tit anvendte.
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Robert Schumann: 
Symfoni nr. 1, 
Forårssymfonien

Forårssymfonien var det navn, 
Schumann gav sin Symfoni nr. 1. Han 
komponerede den for at udtrykke den 
”forårstrang, der rammer mennesket 
hvert år”. Idéen var ikke at lave musi-
kalske billeder med fuglelyde, rislende 
bække osv. men at skildre den energi-
ske forvandling, der sættes i gang af 
”et opvækkende kald fra oven”. Sådan 
begynder symfonien da også – med 
et messingkald, spillet af trompeter 
og horn. Og det er helt på sin plads at 
opføre symfonien midt i marts måned!  

Schumanns ’forårstrang’ var nok også 
et udtryk for hans maniske skaber-
glæde og arbejdsiver. Han brugte bare 
fire dage på at skitsere hele symfonien. 
Det foregik i slutningen af januar 1841, 
og allerede 3-4 uger senere havde han 
lavet det meget omfattende arbejde 
med at instrumentere, dvs. skrive 
musikkens indhold ud på orkestrets 
forskellige instrumenter. Schumann 
beskrev sit maniske arbejde med sym-
fonien som ”nogle fyrige stunder, der 
gjorde mig ganske salig”.

Det var typisk for Schumann, at han 
fordybede sig stærkt i et enkelt områ-
de ad gangen. En periode i 1830’erne 
var helt domineret af klaverværker, og 
det blev efterfulgt af en intens periode 
fyldt med sangkompositioner. Da han 
efter flere års strid med sin kommende 
svigerfar kunne gifte sig med sin 
elskede Clara Wieck i 1840, gik der 

igen flammer i ham på en ny måde. Og 
Clara, der også var komponist, tilskyn-
dede ham til at skrive symfonier, fordi 
hun forstod, at hans musikalske idéer 
var blevet så store, at de trængte til et 
bredt format.

Startskuddet kom, da Schumann faldt 
over et forårsdigt af Adolf Böttger, der 
slutter med linjen: ”I dalen blomstrer 
foråret frem!”. Altså et udtryk for, hvor-
dan selv det mørke og slumrende kan 
blive fyldt med liv. Det billede på mod-
sætningen mellem energi og stilstand 
kendte Schumann alt til.

At komponere for orkester kræver en 
teknisk indsigt, som Schumann havde 
brugt flere år på at studere, uden at han 
havde været tilfreds og sikker nok til at 
gennemføre et større værk. Da symfoni-
en var færdig, tog Schumann partituret 
hen til sin kollega Felix Mendelssohn. 
Han var ikke alene et geni til at kom-
ponere for orkester, men også tidens 
førende dirigent, og han satte fingrene 
ned på steder, den uerfarne orkester-
komponist Schumann burde rette.

Symfonien blev uropført 31. marts 
samme år, og Mendelssohn dirigerede. 
Der var altså kun gået to måneder, fra 
Schumann tog fat på at skrive symfoni-
en, og til at publikum fik den at høre.
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Inden den første koncert fortrød  
Schumann, at han havde givet symfo-
nien en titel, og de beskrivende titler 
til de enkelte satser trak han også 
tilbage. Han ville ikke have, at publikum 
skulle opfatte musikken som konkret 
illustrerende – og hvad dét angår, er 
Schumann ikke den eneste komponist, 
der har fortrudt malende titler til musik-
ken. I et brev, skrevet et par år senere 
til en tysk dirigent, forklarer Schumann 
dog åbent, at symfoniens sidste sats, 

der ellers er så utrolig dynamisk, skal 
opfattes som ”en afsked med foråret 
og derfor ikke bør spilles alt for frivolt”.

Forårssymfonien blev meget godt modta-

get ved premieren i 1841, og sammen med 

Schumanns 3. symfoni er det stadig den af 

hans fire symfonier, men spiller oftest.

Jens Cornelius

Les nuits d’été
Sommernætterne
Tekst: Théophile Gautier

I – Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle,
quand auront disparu les froids,
tous les deux nous irons, ma belle,
pour cueillir le muguet aux bois.
Sous nos pieds égrenant les perles ,
que l’on voit au matin trembler,
nous irons écouter les merles
siffler.

Le printemps est venu, ma belle,
c’est le mois des amants béni;
et l’oiseau, satinant son aile,
dit des vers au rebord du nid.
Oh, viens donc, sur ce banc de mousse
pour parler de nos beaux amours,
et dis-moi de ta voix si douce:
Toujours!

Oversættelse: Ib Flemming Hansen, 1992

I – Villanelle

Når foråret kommer,
når frosten er borte,
vil vi to tage af sted, min elskede,
for at plukke liljekonvaller i skovene.
Vi vil lytte til solsortenes fløjten,
mens dugperler glitrer
i morgenlyset
ved vore fødder.

Foråret er kommet, min elskede,
det er de forelskedes velsignede årstid,
hvor fuglen synger på kanten af reden,
mens den glatter sine vinger.
Åh, kom og sæt dig på denne mosbænk,
så vi kan tale om vores kærlighed,
og sig med din bløde stemme:
For evigt din!
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Les nuits d’été
Sommernætterne

Når vi er gået vild langt borte,
lad os da jage den skjulte kanin op
og dådyret, der spejler sit store gevir
i kildernes spejl.
Lad os derpå vende hjem, lykkelige
og lette om hjertet
med skovjordbær i vore hænder,
som vi har formet som kurve.

II – Rosens ånd

Luk dine øjenlåg op,
som strejfes af en jomfruelig drøm.
Jeg er rosens ånd,
den rose, som du bar i aftes ved ballet.
Du plukkede mig, da jeg endnu var
våd af vandkandens sølvtårer,
og bar mig hele aftenen
ved den strålende fest.

Åh, du som var skyld i min død,
min ånd vil komme og danse
ved dit hovedgærde hver nat,
uden at du kan jage den bort.
Men frygt ikke, jeg forlanger
hverken messe eller ’De profundis’.
Denne lette duft er min sjæl,
og jeg kommer fra Paradis.

Min skæbne blev misundelsesværdig,
og mangen én ville have givet sit liv
for at få en lige så smuk skæbne som jeg.
Thi på dit bryst har jeg min grav,
og på din alabasterhvide barm,
hvor jeg hviler, skrev en digter
med et kys: Her hviler en rose,
som alle konger vil misunde.

Loin, bien loin égarant nos courses,
faisons fuir le lapin caché,
et le daim, au miroir des sources
admirant son grand bois penché,
puis chez nous, tout heureux, tout aises,
en paniers enlaçant nos doigts,
revenons, rapportant des fraises
des bois.

II – Le spectre de la rose

Soulève ta paupiere close,
qu’effleure un songe virginal!
Je suis le spectre d’une rose
que tu portais hier au bal.
Tu me pris encore emperlée
des pleurs d’argent de l’arrosoir,
et parmi la fête étoillée
tu me promenas tout le soir.

Ô toi qui de ma mort fus cause,
sans que tu puisses le chasser,
toutes les nuits mon spectre rose
à ton chevet viendra danser.
Mais ne crains rien, je ne réclame
ni messe ni ’De profundis’.
Ce léger parfum est mon âme,
et j’arrive du paradis.

Mon destin fut digne d’envie,
et pour avoir un sort si beau
plus d’un aurait donné sa vie.
Car sur ton sein j’ai mon tombeau,
et sur l’albâtre où je repose
un poète avec un baiser
écrivit: ’Ci-gît une rose,
que tous les rois vont jalouser’.
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III – Sur les lagunes. Lamento

Ma belle amie est morte.
Je pleurerais toujours;
sous la tombe elle emporte
mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m’attendre,
elle s’en retourna;
l’ange qui l’emmena,
ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer!
Ah, sans amour
s’en alller sur la mer!

La blanche créature
est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
tout me parais en deuil!
La colombe oubliée
pleure et songe à l’absent;
mon âme pleure et sent
qu’elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah, sans amour
s’en aller sur la mer!

Sur moi la nuit immense
s’étend comme un linceul,
je chante ma romance
que le ciel entend seul.
Ah, comme elle était belle,
et comme je l’aimais!
Je n’aimerais jamais
une femme autant qu’elle.
Que mon sort est amer!
Ah, sans amour
s’en aller sur la mer!

III – På lagunerne. Lamento

Min elskede er død.
Jeg vil græde for evigt;
hun har taget min sjæl
og min kærlighed med sig i graven.
Hun vendte tilbage til Himlen
uden at vente på mig.
Den engel, som hentede hende,
ville ikke tage mig med.
Hvor er min kærlighed dog bitter!
Ak, at drage ud på havet
uden kærlighed!

Den hvide skabning
hviler i ligkisten.
Alt i naturen
synes mig i sorg!
Den glemte due
græder og tænker på den afdøde;
min sjæl græder
og føler sig alene.
Hvor er min skæbne dog bitter!
Ak, at drage ud på havet
uden kærlighed!

Den uendelige nat lægger sig
som et ligklæde over mig;
kun himlen
hører min sang.
Åh, hvor var hun smuk,
og hvor jeg dog elskede hende!
Jeg vil aldrig komme til
at elske en kvinde som hende.
Hvor er min skæbne dog bitter!
Ak, at drage ud på havet
uden kærlighed!
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IV – Absence

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil
la fleur de ma vie est fermée
loin de ton sourire vermeil.

Entre nos coeurs quelle distance!
Tant d’espace entre nos baisers!
Ô sort amer! Ô dure absence!
Ô grands désirs inapaisés!

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil
la fleur de ma vie est fermée
loin de ton sourire vermeil.

D’ici là-bas que de campagnes,
que de villes et de hameaux,
que de vallons et de montagnes,
a lasser le pied des chevaux!

Reviens, reviens, ma bien-aimée!
Comme une fleur loin du soleil
la fleur de ma vie est fermée
loin de ton sourire vermeil.

IV – Adskillelse

Kom tilbage, min elskede!
Ligesom en blomst langt fra solens lys
således lukker mit livs blomst sig,
når den er langt fra dit gyldne smil.

Hvor er der langt mellem vore hjerter!
Så megen afstand mellem vore kys!
Oh, bitre skæbne! Oh, hårde adskillelse!
Oh, store uopfyldte ønsker!

Kom tilbage, min elskede!
Ligesom en blomst langt fra solens lys
således lukker mit livs blomst sig,
når den er langt fra dit gyldne smil.

Hvor er der dog mange marker, byer,
landsbyer, dale og bjerge mellem os!
Det ville trætte hestenes hove
at nå til dig!

Kom tilbage, min elskede!
Ligesom en blomst langt fra solens lys
således lukker mit livs blomst sig,
når den er langt fra dit gyldne smil.
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V – Au cimetière. Clair de lune

Connaissez-vous la blanche tombe,
où flotte avec un son plaintif
l’ombre d’un if?
Sur l’if une pâle colombe,
triste et seule au soleil couchant,
chante son chant.

Un air maladivement tendre,
à la fois charmant et fatal,
qui vous fait mal
et qu’on voudrait toujours entendre;
un air comme en soupire aux cieux
l’ange amoureux.

On dirait que l’âme éveillée
pleure sous terre à l’unisson
de la chanson,
et du malheur d’être oubliée
se plaint dans un roucoulement
bien doucement.

Sur les ailes de la musique
on sent lentement revenir
un souvenir.
Une ombre, une forme angélique
passe dans un rayon tremblant
en voile blanc.

Les belles de nuit demi-closes
jettent leur parfum faible et doux
autour de vous,
et le fantôme aux molles poses
murmure en vous tendant les bras:
Tu reviendras!

Oh, jamais plus, près de la tombe
je n’en irai, quand descend le soir
au manteau noir,
ecouter la pâle colombe
chanter sur la pointe de l’if
son chant plaintif!

V – På kirkegården. Måneskin

Kender du den hvide gravsten,
hvorhenover skyggen af en grædepil
flyder med en klagende lyd?
I grædepilen sidder en bleg due
og synger sin sang trist og ensom
i solnedgangen.

En sygeligt blid sang,
indsmigrende og skæbnesvanger,
som gør ondt,
og som man altid vil kunne høre;
en sang som en elskovsfuld engels
sukken.

Man skulle tro, at det var sjælen,
der er blevet vækket,
og som nu græder under jorden,
mens sangen lyder,
og stille klager over
at være glemt.

På musikkens vinger
fornemmer man et minde
komme tilbage.
En skygge, en engleagtig skikkelse
dukker frem i hvidt slør
i en skælvende lysstråle.

De halvt lukkede, eksotiske blomster
udspreder deres svage og blide duft
omkring dig,
og genfærdet mumler,
idet det rækker armene frem mod dig:
Du vil komme tilbage.

Ak, jeg vil aldrig mere komme
i nærheden af den grav, når aftenen
kommer i sin sorte kappe,
for at høre den blege due
synge sin klagende sang
fra toppen af grædepilen!
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VI – L’île inconnue

Dites, la jeune belle,
où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
la brise va souffler.

L’aviron est d’ivoire,
le pavillon de moire,
le gouvernail d’or fin.
J’ai pour lest une orange,
pour voile une aile d’ange,
pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle,
où voulez-vous aller?
La voile enfle son aile,
la brise va souffler.

Est-ce dans la Baltique?
Dans la mer Pacifique?
Dans l’île de Java?
Ou bien est-ce en Norvège,
cueillir la fleur de neige,
ou la fleur d’Angsoka?

Dites, la jeune belle,
où voulez-vous aller?

Menez-moi, dit la belle,
à la rive fidèle
où l’on aime toujours!
Cette rive, ma chère,
on ne la connaît guere
au pays des amours.

Où voulez-vous aller?
La brise va souffler.

VI – Den ukendte ø

Sig mig, min smukke, unge pige,
hvor ønsker du at drage hen?
Sejlet fyldes af vinden,
brisen vil blæse.

Åren er af ibenholt,
flaget er af silke,
roret af det fineste guld.
Jeg har en appelsin som ballast,
som sejl en englevinge,
som skibsdreng en lille engel.

Sig mig, min smukke, unge pige,
hvor ønsker du at drage hen?
Sejlet fyldes af vinden,
brisen vil blæse.

Ønsker du at drage til Det baltiske hav,
til Stillehavet
eller til Java?
Eller til Norge
for at plukke isblomster
eller Angsoka-blomster?

Sig mig, min smukke, unge pige,
hvor ønsker du at drage hen?

Før mig, sagde den smukke pige,
til den trofaste kyst,
hvor kærligheden varer evigt!
Den kyst, min kære,
kender man næppe
i kærlighedens land.

Hvor ønsker du at drage hen?
Brisen vil blæse.

1
3



DR Symfoniorkestret
Violin 1
Soo-Jin Hong 
Christina Åstrand
Kern Westerberg
Jan Leif Rohard
Anders Fog-Nielsen
Helle Hanskov Palm
Per Friman
Sarah Jillian McClelland
Tine Rudloff
Sabine Bretschneider-Jochumsen
Sophia Bæk
Trine Yang Møller
Anja Zelianodjevo
Madara Petersone
Kaya Kato Møller
Charlotte Rafn
Maj Kullberg
Johan Amandus Lind
Christopher Tun Andersen

Violin 2
Teresa La Cour
Gunvor Sihm
Monika Malmquist Egholm
Bodil Kuhlmann
Julie Meile
Line Marie Most
Morten Kjær Dulong
Anne Marie Kjærulff
Andrea Rebekka Alsted
Stanislav Igorevich Zakrjevski
Christian Ellegaard
Ida Balslev
Aleksander Kølbel
Peter Andreas Nielsen

Bratsch
Alexander Butz 
Claus Myrup
Gunnar Lychou
Carina Andersson
Kristian Scharff Fogh
Astrid Christensen
Katrine Reinhold Bundgaard
Stine Hasbirk Brandt
Katarzyna Bugala
Magda Stevensson

Jákup Lützen
Anna Dahl

Cello
Soo-Kyung Hong
Carsten Tagmose
Birgitte Øland
Johan Krarup
Richard Krug
Chul-Geun Park
Jacob La Cour
Cansin Kara
Karin Dalsgaard
Samuel Kunstler

Kontrabas
Joel Gonzalez
Pedro Vares de Azevedo
Einars Everss
Michal Stadnicki
Henrik Schou Kristensen
Ditlev Damkjær
Gerrit H. Mylius
Mads Lundahl Kristensen

Fløjte
Ulla Miilmann
Mikael Beier

Obo
Eva Steinaa
Sven Buller

Klarinet
Johnny Teyssier
Søren Elbo

Fagot
Audun Halvorsen
Sebastian Stevensson

Horn
Lasse Luckow Mauritzen
Dominika Piwkowska
Anna Nygård Lingdell
Henning Hansen
Jakob Arnholtz
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DR Symfoniorkestret optræder
hvert år ved flere end

               
koncerter og arrangementer

drsymfoniorkestret.dk
facebook.com/DRSymfoniorkestret
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Trompet
Michael Frank Møller
Andreas Jul Nielsen

Basun
Lucas Jamin Tiefenthaler
Martin Hultkvist
Daniel Clemmensen

Harpe
Zachary James Hatcher

Pauker
Nicola Carrara

Percussion
Gert Skød Sørensen

Med forbehold for ændringer. Se opdateret musikerliste i foyeren på koncertdagen.
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Chef for DR Koncerthuset, Den levende musik og P2/P8 — Kim Bohr
Repertoirechef — Tatjana Kandel
Ansvh. producent — Curt Kollavik Jensen
Produktionsleder — Henrik Overgaard Kristensen
Lydproducer — Bernhard Güttler
Musiktekniker — Mikkel Nymand
Redaktør — Helle Kristensen
Design — DR Design
Foto — Kim Høltermand, Niels Rinder, Christian Rahbek Olsen,
Per Morten Abrahamsen, Kim Matthäi Leland, Barbara Luisi, 
Gregor Hohenberg
Tryk — Bording Danmark A/S

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre 

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

DEN A.P. MØLLERSKE STØTTEFOND

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

AUGUSTINUS FONDEN

CARL NIELSEN OG ANNE MARIE CARL-NIELSENS LEGAT

KNUD HØJGAARDS FOND

WILHELM HANSEN FONDEN

BECKETT-FONDEN

KONSUL GEORGE JORCK OG HUSTRU EMMA JORCK’S FOND

WILLIAM DEMANT FONDEN

NORDEA-FONDEN

STATENS KUNSTFOND

drkoncerthuset.dk


